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 22/8/2021תאריך: 

 מבלי לפגוע בזכויות            לכבוד

 היועץ המשפטי לממשלה   -  אביחי מנדלבליט ד"ר

 באמצעות טופס פנייה מקוון.  במייל:

                            

 נ;א, 
 

 ראש הממשלה מר נפתלי בנט כנגד  ית הליך פליליטלנקבקשה  ן:הנדו

 על פי הוראות ס' 4 לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965

 לאלימות הסתה  עווןב  –לחוק העונשין    2ד'144ל פי הוראות סעיף  וכן ע

 אישור להגשת קובלנה פלילית פרטית  ולחילופין

 1965-תשכ"ה ,הרעלחוק איסור לשון  4על פי הוראות ס' 

 

מרשיי ובה  ה,  בשם  המצ"ב  מ רשימה  כולם    3,000  –  למעלה  משרתים  אזרחים  מיסים,  משלמי 

בבחירה מושכלת שלא  ציבור של ישראלים שבחרו  רבים אחרים מבין  בשם  וכן  ושומרי חוק,  בצבא  

למכתב זה,    4בנספח    פורטיםמ  חלק מהם,  BNT162b2  תכשיר פייזר המסומןאת  להזריק לגופם  

  4  על פי הוראות ס'  ראש הממשלה מר נפתלי בנטכנגד    ית הליך פליל יטלנקבבקשה  הנני פונה לכב'  

הרעאיסולחוק   לשון  "   1965-תשכ"ה  ,ר  עו  ,"(החוק )להלן:  סעיף  כן  הוראות  פי  לחוק    2ד' 144ל 

להגשת קובלנה פלילית    ואישור   ולחילופיןבהתאמה    לאלימותסתה  לשון הרע וההבעוון    –העונשין  

 : כדלקמן לחוק 4פרטית על פי הוראות ס' 

וכינה    ןהתראיי   5/8/2021ביום   .1 בתקשורת  בנט  בכינוי  אזרח ציבור  מר  חוק  שומר  ים 

  .ה מתקתקת""פצצ

 ( 1מסומנת  5/8/2021)מצ"ב תדפיס הכתבה מיום  
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 "סרבני במסגרתו קרא לאלימות נגד    22/7/2021מיום  מר בנט    לש  מואוזה קדם נ  עלאירו  .2

  :במילים "החיסונים

ואת  " סביבתם  את  בריאותם,  את  מסכנים  החיסונים  סרבני  יקרים,  אזרחים 

החופש של כל אזרחי ישראל. הם מסכנים את החופש שלנו לעבוד, את החופש 

החיסונים   סרבני  המשפחה.  עם  שמחות  לחגוג  החופש  את  ללמוד,  ילדינו  של 

ם. אבל  רת חייהשג  פוגעים בכולנו. כי אם כולם יתחסנו, כולם יוכלו לקיים את

מיליון האחרים בסוף   8אם מיליון ישראלים ימשיכו לא להתחסן, זה יאלץ את  

 ."להסתגר בבתים שלהם

 ובהמשך... 

אני פונה מכאן לכל מי שמכיר סרבן חיסון. שכנעו אותו, תסבירו לו, שלא יפגע  "

  ."תה, תסבירו לה. אל תוותרובאחרים. תשכנעו או

 ( 2ל הנאום מסומן לי מ)מצ"ב ת

 :כשטען  פרסם מר בנט את הגרסה החדשה להגדרת אותו ציבור מותקף 6/8/2021ביום 

" מקלע שמרסס נגיף דלתא   בנט: "מי שלא מתחסן כאילו מחזיק תת־  " 

, הובילה לגל של  ציבור שלםט והלגיטימציה שהוא נותן לפעולה אלימה נגד  ל מר בנבריו שד

אברי  ל  , כמו גם ב"כ שאברי גלעדו   אטילה שומפלבי ת )הסתה ואלימות מפי אנשי תקשור

במרשתת מכתב תמיכה במרשו וטען שמרשו ימשיך לעשות  אף הגדיל לעשות ופרסם שגלעד 

)רני רהב(  (,השימוש בכלים שברשותו לעידוד ההסת )שלי    , חברי"ידוענים"  לשעבר  כנסת 

ללכת בדרך אותה התווה ראש ממשלת ישראל  ורבים אחרים שאינם מהססים    יחימוביץ(

במילים  ממשית  ולפגיעה  לאלימות  המרומזת  הקריאה  האיומים,  ההסתה,  דרך    היא 
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ש"  כנותהמסו חיסון.  סרבן  שמכיר  מי  לכל  מכאן  פונה  אותואני  תסבירו  כנעו  שלא  ,  לו, 

  ."תה, תסבירו לה. אל תוותרושכנעו אויפגע באחרים. ת

 ( 3מסומן , 19, ראה ס' וה"ד לונטלע -ב"כ אברי גלעד  )מצ"ב מכתבו של

ב' לחוק זכויות    13על אובדן מוחלט של כל ערכי הבסיס המעוגנים בס'    הדברים מעידים .3

וחירותו האדם  כבוד  יסוד  ובחוק  נירנברג  בקוד  להדאוב  .החולה,  עלול  זה  חס  ן  ביא 

המד   ןשכ   דמים.ת  לשפיכו  וחלילה זה,  מאוחדים  בשלב  אינם  והרפואה  שדווקא    בדעהע 

להתחסן   שלא  הקוראים  מאלה  יותר  גדולים  "רוצחים"  אינם  להתחסן  הקוראים  אלה 

 ת התכשיר. לאחר הזרק בסמוךהרבות מספור על תמותה ות וי עדבעיקר לאור ה 

בנט  סמתייחאליו  ציבור  ה .4 הבוטה  ,  מר  מהאלימות  ונדהם  מ ולהעהזדעזע    דבריו ה 

. במילים  צה מתקתקת"שוואת הציבור הנדון למחבלי חמאס מתאבדים במילים "פצומה

דין   גזר  עליהם ראש ממשלתם  פוסק  לאלה  או  ממוקד,  חיסול    –מחבלי החמאס  הראוי 

 שלא לקחת. מדעתרו עליהם של פרוצדורה שבחוכפייה אלימות לקורא בריש גליי  לפחות 

נקבעו ע"י    בכריר, ניב אושרי ואח' נ' מוחמד  דדורון קי  ן,נתר בן  עו"ד עופ  8345/08  עאבב .5

ביהמ"כב העליו '  ס'  ש  בתנאי  לעמידה  הקריטריונים  לשם   4ן  הרע  לשון  איסור  לחוק 

אנ פלילי  הליך  לקיטת  למצער  בציבור  ו  שפגע  מי  כנגד  פרטית  פלילית  קובלנה  הגשת 

חמורה נגד    לאלימותשל ממש    הסתהע"י  לדיבה,    בנוסףובמקרה הזה,    והוציא דיבתו רעה

  שם:סק  . וכך נפהמוכפש הציבור

הספרדיםניין  בעו  שטרנהל בעניין  " עדת  משפט  ועד  בית  אימץ  את  ,  זה 

השיקולים המקובלים במשפט האנגלי כמבחני עזר לבחינת ייחוס לשון הרע על  

גודל הקבוצה הנפגעת; המידה בה ניתן לזהות את  קבוצה לפרט הנמנה עליה:  

בהם; ואת  ומידת ההגזמה ששל הדברים העולבים  כלליות  מידת ה  חבריה; את
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הדברי של  )ראו:  ניסוחם  בעמ'  שטרנהלעניין  ם  ענ127-125,  עדת  יין  ;  ועד 

 "(. 185-184, בעמ' הספרדים

לשם אישור הגשת קובלנה פלילית פרטית או כתב  בפסיקה  שנקבעו  ונים  י בחינת הקריטר .6

כנגד  יש  אשר לפונים להגי  כב'כי  בה,  ואף חוקיימת הצדקה  מעלה כי במקרה הנדון    אישום

בנ נפתלי  מר  פרט  טרוה"מ  פלילית  או  קובלנה  הגשת  ית,  על  אישום  יורה  שכן כתב 

 :כפי שיפורט להלן כולםהתקיימו  לקבלת האישור הקריטריונים

הנפגעת" .א הקבוצה  בידיעה ":  גודל  בחרו  אשר  אזרחים,  אותם  כל  בקבוצת  מדובר 

לבי  בר את כל שיר ניסיוני שלא עתכשפם  לגו   הזריקובהבנה מוחלטת, שלא להסכים ל

איננו חיסהמק   הפיתוח והוא  בובלים  זה, אלא  מוב ון  מושג  של  אף  מוגן הקלאסי  דר 

   פיה גנטית.תרע"י היצרן עצמו כ

חבריה " .ב את  לזהות  ניתן  בה  הקבוצ"המידה  חברי  כל  ה:  אשר   ינםה  היו    אלה,  לא 

את סימונם    ים ולמחלימים.מחוסנ אות להברי יק משרד  תו הנפרוק אולדרכון י  זכאים

ז ם קבע משרד הבריאות בצעד  והגדרת ושולל  שתכליתו כפיית כויות  אנטי דמוקרטי 

 ביצוע פרוצדורה רפואית בניגוד לקוד נירנברג ולחוק זכויות החולה. 

ומידת ההגזמה שבהם" .ג כל חברי הקבוצה   ":מידת הכלליות של הדברים העולבים 

ע"י   בנטכונו  מתקתקת"בכינוי    מר  הראויים  כינוי    –  "פצצה  למחבלים  השמור 

מנע מלהזריק  יבכך, כי השוואת אדם שבחר לה  היות ספקלא יכול ל  .דול ממוקלחיס 

ניסיוני   חומר  לשיווק  לגופו  אושר  חישטרם  במסלול  מתאבד אלא  למחבל  רום, 

תמימים,   אזרחים  להרוג  במטרה  אחרים  שולח  או  עצמו  הרע המחמש  לשון  היא 

לאל פרועה  הסתה  בנט  .ותימואפילו  מר  מסית  כנגדו  ציבורהציבור  הינו   וחר ב ה  , 

להזריק לגופו תכשיר שגרם כל כך שלא  בדיוק כפי זכותו בחוק זכויות החולה,    ,מדעת
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תועדו נכון   VAERS  –ר את האוזן, במערכת ה  הרבה תמותה ופגיעות בגוף. למען סב

 500,000ת מיד בסמוך לקבלת התכשיר ומעל  מקרי מוו  13,000למועד מכתב זה מעל  

עובדה זו הוא מחבל או שמא אדם נאור  פגיעות חמורות. האם מי שלנגד עיניו מונחת  

או שמא מי שמכנה אותו  ובכך להתיר את דמו,  ניתן לכנותו "רוצח"  ומשכיל? האם  

 ם.כתב אישו "רוצח" או "פצצה מתקתקת" הוא זה הראוי ל

סוח הדברים מפיו של ראש ממשלת ישראל מעיד על ני":  של הדבריםואת ניסוחם  " .ד

קוחצי כל  חית  לא  בנט  מר  ש.  לפני  פעמיים  בצכשב  ומפקדים  חיילים  ה"ל ינה 

סנ  שב"כ,  אנשי  מתקתקת". ובמשטרה,  "פצצה  בשם  לביוכימיה  ופרופסורים  דלרים 

מיס  המשלמים  וישרים  טובים  אזרחים  כך  לכנות  היסס  לא  ה הוא  לים,  צבא  ולכים 

האם גם חברי הכנסת   לכפייה. ם  י"מלח הארץ" כי הם בוחרים מדעת ולא נכנעוהם  

אלי   השר  האם  מתקתקת"?  "פצצה  הם  התכשיר  את  להזריק  שלא  מדעת  שבחרו 

 "? אבידר היה עד למינויו לאחרונה "פצצה מתקתקת

יות כל ספק, כי מדובר בתיוג קבוצת אזרחים על בסיס בחירתם האישית, אין ולא יכול לה 

, ודרישה לכפות  ה לפיגועקריאה לחסלם כאילו היו מחבלי חמאס העומדים לפני יציאוב

ם תכשיר שהוא  ת לגופחלק  "ה. אל תוותרותה, תסבירו לתשכנעו או"–  באלימות עליהם  

  .וואי חמורותתופעות לוגורמת לאשר מפילה חללים רבים  יית, ניסו  פיה גנטית,בבחינת תר

  דבר קיומם של החללים והתעלמות מתופעות הלוואי תהיה כנראההשתקת  מסתמן כי  

 להליך פלילי נוסף בעתיד הלא רחוק.עילה 

הרע .7 בלשון  הוא  ,  מדובר  לאלימות  והקורא  דיבה  המוציא  ישראל. כאשר  ממשלת  ראש 

בכל   שאוחזת  הבושה  בינהמלבד  הדברים  בעל  בשטח לשמע  ניכרות  ההסתה  תוצאות   ,

. רני רהב רוצה לשלוח  םלמיניה  קשורתמסגרתן נפתחה "תחרות הסתה" בין משפיעני תוב
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כ "רוצחיםאת  להם  קורא  גלעד  אברי  בספינות,  לים  וולם  ה"  שלי  לשעברכנסת  חברת   ,

 בערים". החליטה שהם "נ  ביץ,חיימו

הוא ראש ממשלת  לחמת אחים  והקריאה לאלימות ולמכאשר המנצח על מקהלת ההסתה   .8

 . שזהו הסטנדרט המוסרי העליון ולאזרחיה למדינת ישראלאבוי  –ישראל 

הדברים .9 בבסיס  די,  לא  אלה  בכל  הכמוצ  אם  הטענה  שמסרב והתמוהה,  וזבת  בת  מי  כי 

ק  הזרילאותו אדם ש  מהווה סכנה סרבן ההזרקה,    לקחת לגופו תכשיר שאמור להגן עליו, 

אם   המגן.  התכשיר  את  הצייתנים  לגופו  האזרחים  כל  ואיתו  בנט  שום ניםמוגמר  אין   ,

בגופם את שות  שאינם מסכנים אותו )כי הוא הרי מוגן!!( לעהגיון או הצדקה לאלץ את מי  

 שלהשקפתם המודעת עלולה להרוג אותם!  אותה הפעולה הרפואית

בתי  י.  י שלא מוסרהגיוני וודא ,  רפואישום בסיס מדעי, עובדתי,  גם  רים אין  האמודברים  ל .10

מלאים   לתכ  במחוסניםהחולים  לציית  עצמם  על  את שלקחו  ומצאו  בנט  מר  של  תיביו 

מאושפזים   הקורונה. במצב  עצמם  במחלקת  בפעם  אלכגם    קשה  כן  לעשות  שטרחו  ה 

בנט  מסקנ  השלישית. על א  ההייתתו של מר  שבחרו שלא לקחת את לה  לצאת במתקפה 

 ים בשלילת התו הירוק מכל אלה שהאמינו לו עד כה.  ולאי הזריקה השלישית

שנוה .11 המחנה  הלאה?  יהיה  ו  ה ומה  הולך  ישראל  ממשלת  ראש  הח"מ  קטןאחרי    ות תוה. 

את    10  –כמה אזרחים ימשיכו לציית לראש הממשלה כאשר ישלול ממזריקי הזריקה ה  

 ? 11 –קה ה יהזרבו להזריק את  ררק מאחר שסהתו הירוק 

אישור  לכך    , נדרשהפליליתשים להגיש את הקובלנה  בקמ  3וכל המפורטים בנספח  מאחר   .12

הנוהג  ציבור  אלימות כנגד  מן הדין כי מי אשר קרא לנקוט ב  .לחוק   4על פי הוראות ס'    כב'

קל וחומר כאשר אותו אדם הוא ראש   צאות מעשיו וייתן את הדין על כךא בתויישכחוק  

 . ממשלת ישראל
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כ)ר חלק  לקחת  המבקשים  )תובעישימת  הקובלנה  קובלים  דרך  על  שכנגד  בתביעה  ם( 

 ( 4הפלילית מצ"ב כנספח 

כב' לראש ממשלת ישראל, במסגרתה הודיע  בטרם סיום נפנה את כב' להוראה אותה נתן   .13

כסנקציה כנגד  אין להציג את התו הירוק  ה בימים אלה, כי  דינ לנבחר המכהן כמנהל המ

 פורסם באמצעי התקשורת:  כך ,הבלתי מחוסנים

 

 

שהתו הירוק הוא מכשיר עונשי, שכן צפוי היה שכב' יטען    לומרתמוהה עמדת כב' כי אין   .14

רה היא הבעייתית שמא המעשה האם האמיבתו הירוק כמכשיר עונשי.    להשתמששאין  

 עצמו פסול?
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ביחס לתו הירוק,  פרסום  תייחס לבה .15 כב'  וחומר שאין לכנות את מתנגדי  על עמדת  מקל 

כ"פצצ פייזר  תכשיר  מתקהזרקת  שמ ,  תקת"ה  ל קריאה  מפורשת  הסתה  פגיעה  שמעותה 

 בהם ולחיסולם בטרם "יתפוצצו".

לקבל את אישור  לנקוט בהליך פלילי כנגד מר בנט ולחילופין  לאור האמור לעייל, מן הדין   .16

בחוק כנדרש  פרטית    כב'  פלילית  כי  לקובלנה  הדעת  על  יעלה  לא  בשכן  ציבור  פרטים 

  –אותו ראש ממשלה    באמצעות סימן זיהוי אותו הנפיק   וי קל מאד לזיהגדר ומו   ספציפי, 

ירוקהעדר   ישראלע"י  יכונו    ,תו  לתבוע    צה"פצ  ראש ממשלת  יוכלו  ולא  את מתקתקת" 

ונ חוקזקיהם  כבודם  פי  יוכיחו,  על  זו  כולו,    ובמסגרת  ה"מחוסנים"  וציבור  הוא  כי 

 .ר המותקף והמוכפש"מתקתקים" לא פחות, אם לא יותר מהציבו

אלימות על  ה למן הדין, כי כב' יורה על הגשת כתב אישום כנגד מר בנט הן בעבירות הסת  .17

והן בעבירות על פי חוק איסור לשון הרע. לחילופין,  ק העונשין,  ולח   2ד' 144  פי הוראות ס'

ל יוכל  כי הציבור  חוק  מן הדין  פי  על  נזקיו בקובלנה פלילית פרטית  בנט את  תבוע ממר 

ור לשון הרע. וככל שתשובתו החיובית של כב' תקדים להגיע, כך יורתעו המוזכרים איס

ו זה,  מלהמשיך   עוד במכתב  אחרים,  הבוחר    רבים  ציבור  כנגד  וההסתה  הדיבה  במעשי 

    מדעת!אחרת מהם 

בידי כב' לעצור את מחול ההסתה השיסוי והפילוג לאלתר ע"י מתן אישור לניהול ההליך   .18

    בדיוק כפי שמורה הדין. המשפטי כנגד מר בנט
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